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Referat de aprobare  
a proiectului de ordin pentru aprobarea Procedurii privinnd organizarea Registrului 

entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și 
conținutului unor formulare 

 
Prin Legea nr.30/2018 a fost aprobată Ordonanța de urgență a Guvernului nr.25/2018 privind 

modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru aprobarea unor măsuri fiscal-
bugetare, prin care au fost aduse modificări și condițiilor în care contribuabilii pot efectua sponsorizări 
din impozitul pe profit sau impozitul pe venitul microîntreprinderilor sau pot dispune asupra destinației 
unei sume din impozitul pe venit. 

 
Astfel, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe profit, sumele aferente  sponsorizărilor 

efectuate către entităţi persoane juridice fără scop lucrativ, inclusiv unităţi de cult, se scad din impozitul 
pe profit datorat, în limitele prevăzute de lege, doar dacă beneficiarul sponsorizării este înscris, la data 
încheierii contractului, în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, 
 În cazul microîntreprinderilor, sumele aferente sponsorizărilor, pentru susţinerea entităţilor 
nonprofit şi a unităţilor de cult, se scad din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor dacă, la data 
încheierii contractului, aceste entități sunt înscrise în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se 
acordă deduceri. 
 De asemenea, persoanele fizice pot dispune asupra destinaţiei unei sume reprezentând până la 
3,5% din impozitul stabilit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în 
condiţiile legii şi a unităţilor de cult dacă, la momentul plăţii sumelor, entitatea respectivă figurează în 
Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale.   

 
 Potrivit prevederilor art.25 alin.(4^1) din Codul fiscal, Registrul entităților/unităților de cult pentru 
care se acordă deduceri fiscale se organizează de către Agenția Națională de Administrare Fiscală, așa 
cum se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Registrul este 
public și se afișează pe site-ul agenției. 
 Înscrierea în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se 
realizează pe baza solicitării entității, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, 
următoarele condiţii: 
 a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria 
răspundere; 
 b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege; 
 c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile; 
 d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege; 

e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art.92 din Codul de procedură fiscală.  
 
Ca urmare, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea Procedurii privind organizarea 

Registrului entităților/unităților de cult, precum și a modelului și conținutului următoarelor formulare: 
-  formular 163 “Cerere de înscriere/eliminare în/din Registrul entităților/unităților de cult” 
- formular 164 “Decizie privind aprobarea/respingerea cererii de înscriere în Registrul 

entităților/unităților de cult”; 
- formular 165 “Decizie privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se 

acordă deduceri fiscale”; 
- formular 166 “Decizie privind îndreptarea erorii la soluționarea cererii de înscriere în Registrul 

entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale”; 
- formular 167 "Decizie privind îndreptarea erorii la radierea din Registrul entităților/unităților de 

cult pentru care se acordă deduceri fiscale"; 
 - Referat privind soluționarea cererii de înscriere în Registrul entităților/unităților de cult; 
 - Referat privind radierea din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă 
deduceri fiscale; 
 - Referat privind îndreptarea erorilor. 
 


